
رئیس جمهور که به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود گفته؛ 
ممکن اس��ت در هفته های آینده به نتیجه قابل قبول دست پیدا 
کنیم و اگر به نتیجه ای نرس��یم مرحله بعدی کاهش تعهدات را 

انجام خواهیم داد.
این سخن شاید خبر خوبی برای فضای اقتصادی و سیاسی کشور 
باشد اما برای رسیدن به نتیجه قابل قبول برای جمهوری اسالمی 
ایران الزاماتی نیاز اس��ت. همانگونه که می دانید توافق هسته ای که 
برای دس��تیابی به آن دو سال مذاکره فشرده و سنگین برگزار شد، 
همزمان با آغاز اجرای تعهدات همه اعضای گروه 1+5 تنا ایران بود 
که از همان ابتدا تعهدات خود را اجرا کرده و اکنون نیز ادامه دارد.

اکنون 4 س��ال از اجرای برجام می گ��ذرد و هیچ یک از تعهدات 
کشورهای غربی در قبال توافق هسته ای عملیاتی نشده است.

دول��ت محت��رم درباره برجام نی��ز وعده های بزرگ��ی داد که هر 
ش��نونده ای را نه تنه��ا غفلکیر بلکه امیدوار و خرس��ند می کرد. 
وعده هایی که هیچیک از آنها اجرایی نشد چرا که آمریکا و اروپا 

بدعهدی کردند و دست ما کوتاه و خرما بر نخیل!
یکی از دالیلی که باعث ش��د خروج آمریکا و بدعهدی اروپا تأثیر 
زیادی بر اقتصاد کش��ور بگذارد، کم توجهی به اقتصاد کشور بود، 
دولت بیش��ترین ظرفیت خ��ود را برای توافق هس��ته ای هزینه 
کرد به گونه ای که برنامه ها و تصمیمات اقتصادی نیز بر اس��اس 
دس��تاوردهای توافق هس��ته ای چیده ش��ده بود و زمانی که این 

دستاوردهای اقتصادی به بار ننشست، تأثیر آن آشکارتر گشت.

اکن��ون که آق��ای روحانی از امکان دس��تیابی به نتای��ج مثبت در 
مذاکرات��ی که ایران با اروپا دارد خبر داده، گرچه ش��اید خبر خوبی 
باشد اما الزامات آن نیز باید در نظر گرفته شود که قطعاً دولت تدبیر 

و امید بی گدار به آب نخواهد زد و آنها را لحاظ خواهد کرد.
دس��تیابی به توافق ب��ا اروپایی ها اگر حقوق جمهوری اس��المی 
ایران را در توافق هس��ته ای برآورده کند،  می تواند یک اتفاق مهم 
در عرصه سیاس��ی و اقتصادی کش��ور ش��ود به شرط آن که این 
توافق از تضمین های الزم برخوردار باشد و تحریم های اقتصادی 
و بانک��ی ای��ران را لغو کند و نفت کش��ورمان نیز بدون دردس��ر 
به فروش برس��د. س��رمیاه گذاری اروپایی ها در ایران پیش کش 
خودشان،  اما تعهدات برجامی آنها باید به طور کامل اجرا شود در 
غیر این صورت همانگونه که آقای رئیس جمهور گفته است؛ امروز 
با برخی از کش��ورها در حال مذاکره هستیم و آنها پیشنهادهایی 
ارایه کردند که متوازن نمی دانیم، لذا آن پیش��نهادها را نپذیرفتیم 
و اگر به نتیجه ای نرس��یم مرحله بعدی کاه��ش تعهدات را انجام 
خواهی��م داد. خروج گام به گام و آهس��ته ایران از برجام ش��اید 
بتواند اروپا را وادار به تمگین کند ش��اید هم باعث ش��ود تا آنها 
نیز همچون آمریکا از توافق هس��ته ای خارج شوند، اما یک نکته 
را نباید فراموش کرد که نباید ایران دو بار از یک س��وراخ گزیده 
ش��ود. تجربه برج��ام و ناکامی آن باید درس عبرتی باش��د برای 
همه،  منتقدین مذاکره با آمریکا و توافق هس��ته ای از ابتدا چنین 

شرایطی را پیش بینی می کردند.
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دین و حزن 
فرهاد مال امینی

وان مهدی موعود عج دبیر مجمع پیر

انس��ان برای زیس��تن حتما نیازمند آرامش و انگیزه و 
شادی است و دین به عنوان برنامه زندگی بشر موظف 
اس��ت این نیازها را تامین کند، در مقابل این مفاهیم 
کلید واژه هایی هم وجود دارد که مورد نفی دین است 
و اس��الم میان ایش��ان و عناصر گم��راه کننده رابطه 

مسقیمی را برقرار می بیند. 
اس��الم اولیاء الهی را به دور از حزن و اضطراب تصویر 
می کند: » آگاه باش��ید که بر دوس��تان خدا نه بیمی 
اس��ت و نه آنان اندوهگین می  ش��وند« که نمونه این 
آیات وعوامل آن بس��یار اس��ت، در مقاب��ل می بینیم 
خداوند نجواهایی را که نتیجه ایش��ان حزن اس��ت به 
شیطان منس��وب می فرماید:» چنان نجوایی صرفا از 
]القائات[ شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده  اند 
دلتنگ گرداند ولی جز به فرمان خدا هیچ آس��یبی به 
آنها نمی  رساند و مؤمنان باید بر خدا اعتماد کنند«. 

در ادعیه نیز مفهوم شادی و خشنودی مورد تاکید است 
مثال :»  شیخ طوسی از محمد بن  سلیمان دیلمی روایت 
 کرده است  که بخدمت حضرت  صادق  علیه السالم عرض 
کردم که ش��یعیان تو می  گویند که ایمان بر دو قس��م 
اس��ت یکی مستقّر و ثابت و دیگر آنکه به  امانت سپرده 
ش��ده  است و زایل می  گردد پس به من بیاموز دعائی را 
که هرگاه آنرا بخوانم ایمان من کامل گردد و زایل نشود 
فرمود که بگو بعد  از هر نماز واجب  راضی و خش��نودم 
که پروردگارم خدا است... «پس تا اینجا معلوم شد رابطه 
دین و حزن به معنای منفی آن حاصلش افس��ردگی و 
دل خستگی است چیست. اما شبهات در این زمینه در 
سطوح مختلف مطرح است. مثال دکتر سروش در یکی 
از سخنرانی های خود می گوید : تنها ان.جی.اُ هایی که 
در کشور آزاد فعالیت می کنند همین هیئت ها هستند 
که ایش��ان هم غم در جامعه پمپ��اژ می کنند. رویکرد 
متن این نیس��ت که بخواهیم به بررسی سازمان های به 
ظاهر مردم نه��ادی بپردازیم که از حلقه کیان یا همان 
شاگردان ایشان )دکترسروش( به جا مانده اند بپردازیم و 
بگوییم در چه سطح و در چه مقاطعی اثر گذار بوده اند و 
اثبات کنیم  که سازمان های به ظاهر مردم نهاد بسیاری 
از این دست بوده اند که در بزنگاه های تاریخی مانند فتنه 
88 کارنامه بدی از خود به جا گذاشته اند، بلکه نگارنده 
در پی این اس��ت که ضعف استدالل ایشان را در زمینه 

دینی مبرهن و واضح بگرداند. 
پس شایس��ته اس��ت با دو مقدمه و یک نتیجه موضوع 
تبیی��ن گردد؛ مقدمه اول اینکه بناب��ر آیات قرآن اولیاء 
خدا نه می ترسند و نه اندوهگین می شوند، امام حسین 
)ع( و سایر ائمه مصداق ولی خاص خدا هستند پس نه 
می ترس��ند و نه اندوهگین می شوند.  مقدمه دوم وقتی 
کسی با کسی یا چیزی ارتباط می گیرد از او اثر می پذیرد 
نتیجه اینکه حاصل ارتباط روحی با امام حسین )ع( یا 
سایر اولیاء الهی مصون ماندن از ترس و ناراحتی است. 

پس نمی توان گفت آنچه به عنوان مراسم هایی مذهبی در 
کشور به وقوع می پیوندد باعث افسردگی و ناراحتی روحی 
می ش��ود. سخنان تاسف برانگیز عده ای در داخل و خارج 
کش��ور که نمی توان همه را نیز حمل بر بی اطالعی کرد 
دارای ابعاد وسیع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که در 
این نوشتار کوتاه صرفا به بخش کوچکی از مستندات دینی 
پرداخته شد تا اثبات شود دین رابطه ای با حزن به معنای 

منفی آن که موجب افسردگی و... می شود، ندارد. 

یادداشت

نرخدالر9هزارتوماناستقیمتهاکاهشپیدامیکند
مه��رداد الهوتی با بیان اینکه نرخ دالر 9 هزار تومان اس��ت گفت: اضافه بر این 
رق��م به فضای روانی جامع��ه بازمی گردد که البته به مرور زمان این نرخ کاهش 

پیدا خواهد کرد.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه درباره واقعی بودن نرخ فعلی دالر گفت: بخشی 

از افزایش نرخ دالر واقعی و بخشی از آن غیرواقعی است.
وی اف��زود: دالر متناس��ب با  ت��ورم باید افزای��ش پیدا کند هرچندک��ه برخی افراد 
می گویند دالر در تعدادی از کشورها افزایش کمتری داشته است که البته به نرخ پایین 

تورم در آنجا باز می گردد. 
الهوتی گفت: در همه دولت ها دالر افزایش پیدا کرده است به طوری که دالر در دولت 
هاشمی چهار برابر شد و در دولت خاتمی 2.7 برابر و در دولت احمدی نژاد بیش از سه 
برابر ش��د؛ لذا دالر باید بر اس��اس افزایش تورم افزایش پیدا می کرد و به 9 هزار تومان 

می رسید.  فارس

کنگره9۲هزارشهیدبسیجیکشوربرگزارخواهدشد
رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین گفت: امسال کنگره 92 هزار شهید بسیجی 

کشور به منظور پاسداشت یاد و نام شهدای بسیجی برگزار می شود.
س��ردار غالمرضا سلیمانی در جمع فرماندهان نواحی بسیج استان بوشهر اظهار 
داش��ت: مردم ایران اس��المی دارای فرهنگ بسیجی هس��تند و در عرصه های 

مختلف شاهد ظهور و بروز این فرهنگ هستیم.
وی از برگزاری کنگره شهدای بسیجی کشورمان خبر داد و اضافه کرد: امسال کنگره 
92 هزار ش��هید بس��یجی کش��ور به منظور پاسداشت یاد و نام ش��هدای بسیجی برگزار 
می ش��ود. رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین با اشاره به افزایش خدمات بسیج در سطح 
کش��ور گفت: بسیج نس��بت به مردم احساس مسئولیت دارد و تالش می کنیم برای رفع 
مشکالت مردم در زمینه های مختلف تاثیرگذار باشیم. وی بیان کرد: رهبر معظم انقالب 
اس��المی در حکم مس��ئولیت بنده بر افزایش گروه های جهادی و حضور سازمان یافته تر 

جوانان و نوجوانان در عرصه های انقالبی و بسیج تأکید کرده اند.  میزان

الیحهدولتبهمجلسبرایحمایتوتشویقازمطلعینمفاسد
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون اصل 9۰ مجلس از ارائه الیحه دولت به مجلس 

درباره حمایت و تشویق از مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی خبر داد.
محمدرضا امیرحسنخانی با بیان اینکه اخیراً تعدادی از نمایندگان طرح حمایت 
و تش��ویق مطلعین مفاس��د اداری و اقتصادی را تدوین و تقدیم هیئت رئیس��ه 
پارلم��ان کرده اند، گفت: این طرح در چند کمیس��یون تخصصی مجلس در حال 
بررس��ی اس��ت که در همین راس��تا نیز کمیسیون اصل 9۰ جلس��ه ای را با جمشید 

انصاری رئیس سازمان امور استخدامی داشته است.
وی ب��ا بیان اینک��ه آئین نامه ای درباره حمایت و تش��ویق مطلعین مفاس��د اداری و 
اقتص��ادی در دول��ت تدوین ش��ده و در برخی دس��تگاه ها اجرا می ش��ود، ادامه داد: 
متاس��فانه طی گزارش��اتی ک��ه به کمیس��یون واصل ش��ده برخی افراد که مفاس��د 
اقتصادی و اداری را افش��ا کرده اند حق و حقوقشان ضایع شده و در برخی موارد نیز 

از کار اخراج ش��ده اند.  تس�نیم

امام جمع��ه موقت تهران گفت: باید س��اختارهای نظارتی در 
هم��ه قوا به صورت بس��یار قوی تعبیه ش��ود و از ورود و نفوذ 
مرفه��ان ب��ی درد و ویژه خ��واران انحصارطلب در دس��تگاه ها 

جلوگیری بعمل بیاید.
حجت االس��الم حاج  علی  اکبری امام جمع��ه موقت تهران در 
خطبه های این هفته نماز جمعه که در مصالی امام خمینی)ره( 
برگزار شد، با اشاره به مساله فساد اقتصادی اظهار کرد: مبارزه 
با فس��اد اقتصادی گام بس��یار بلندی در تحقق عدالت علوی 
یعنی آرمان بزرگ انقالب اس��المی اس��ت. یکی از آرمان های 
اصلی انقالب اس��المی مبارزه با فساد به ویژه  فساد اقتصادی 

در رژیم منحوس پهلوی بود.
وی ادامه داد : در تمام سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
مس��ئله مبارزه با فس��اد اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی و 
عدال��ت عل��وی در صدر مطالب��ات امام راح��ل و مقام معظم 

رهبری بوده و هست.
حاج علی اکبری اظهار داش��ت: پرچمداری مبارزه با فساد در 
تم��ام دوران رهبری آیت اهلل خامنه ای بر دوش ایش��ان بوده 
اس��ت و از نگاه ایش��ان تحقق عدالت با مبارزه مستمر با فساد 
امکان پذیر است. در مجموعه سخنان و نوشته های رهبرانقالب 
طی سه دهه گذشته، همواره این موضوع به صورت برجسته و 

جدی مورد مطالبه و تاکید ایشان قرار داشته است.
امام جمعه موقت تهران گفت: بیش از 4 هزار بار مسئله مبارزه 
با فساد اقتصادی در کلمات و نوشته های مقام معظم رهبری 
موجود اس��ت. بیانیه هشت ماده ای که مقام معظم رهبری در 
س��ال 1۳8۰ صادر کردند س��ندی جاودان برای نظام اسالمی 
است. اگر امروز این سند را مطالعه کنید به نظر می رسد برای 

نیازهای امروز ما صادر شده است.
وی اظهار داش��ت: در بیانیه گام دوم هم که س��ند پیش��رفت 
جمهوری اس��المی در افق 4۰ س��اله دوم اس��ت، بر عدالت و 
مبارزه با فساد اقتصادی تاکید شده و در آنجا این مطلب بسیار 

دقیق و با تعابیر هوشمندانه تبیین شده است.
ام��ام جمع��ه موقت تهران تحق��ق عدالت و مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی را مطالبه ج��دی مقام معظم رهبری خواند و گفت: 
ای کاش این هدایت ها و تذکرات و همچنین بیانیه 8 ماده ای و 
فرمان ایشان جدی گرفته می شد، کاش مسئوالن ما در تمام 
ادوار به س��یره رهبر عزیز ما در زندگی ش��خصی و خانوادگی 
خود اقتدا می کردند، در این صورت وضع ما بهتر از این بود.

حاج علی اکبری گفت: اقدامات نظام اسالمی برای تحقق عدالت 
باعث افتخار و مباهات است، اما امروز عالوه بر این، مسئله مبارزه 
با فس��اد اقتصادی مطالبه عمومی از سوی مردم بویژه مومنین، 
خانواده شهدا، نخبگان و جوانان مومن و انقالبی است. وی ادامه 
داد: وقتی مس��یر طی ش��ده را نگاه می کنیم با صحنه های تلخ 
به ویژه دس��ت اندازی بر منابع عمومی و انفال مواجه می شویم 
و جلوه هایی از فس��اد مالی، اختالس، اش��رافی گری و فساد که 
آزاردهنده اس��ت را می بینیم. حجت االس��الم حاج علی اکبری  
تصری��ح کرد: مردم ما مطالبه جدی در این زمینه دارند و توقع 
دارند این مس��ئله تا رسیدن به شرایط مطلوب دنبال شود البته 
در شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم، توجه به مبارزه با فساد 
ضروری و گزینه جدی دش��منان برای مبارزه با انقالب، گزینه 

اقتصادی است. جنگ ما جنگ اقتصادی است.
وی تصری��ح کرد: عالوه بر تحریم ها، آش��فته س��ازی وضعیت 
اقتصادی، نفوذ و کمک به مفس��دان اقتصادی و اتهام به نظام 
اس��المی در مورد فساد سیس��تمی در دس��تور کار دشمنان 
انقالب است و از س��وی دیگر راهبرد اقتصاد مقاومتی دستور 

کار همه فرزندان انقالب انقالب اسالمی است.
حجت االس��الم ح��اج علی اکب��ری ادامه داد: در س��ال رونق 

تولید باید بر اس��اس اقتصاد مقاومتی عمل کرد، اگر بخواهیم 
گفتمان مقاومت در عرصه اقتصاد به نقطه مطلوب برسد راهی 
جز مبارزه با فس��اد اقتصادی به صورت گس��ترده و روش��مند 
نداریم. باید این موضوع را در دس��تور کار جدی همه نهادها و 

مجموعه های کشور قرار گیرد.
امام جمعه موقت تهران اظهار داش��ت: عوامل ناهنجاری های 
اقتصادی به ویژه در بخش س��وء اس��تفاده از اموال عمومی با 
اس��تفاده از مناص��ب و امانت هایی که در اختی��ار بعضی افراد 
قرار داده شده است، شامل؛ علل ساختاری، ریشه های قانونی، 
مدیریتی، اخالقی و نظارتی است، که جامعه ما را رنج می دهد 

و پیامدهای آن فساد اقتصادی در بخش های گوناگون است.
ام��ام جمعه موقت ته��ران گفت: رهبر انقالب فس��اد اقتصادی 
را ش��جره خبیثه، مایه ورشکس��تگی م��ادی و معنوی جامعه، 
نابودکننده دس��تاوردهای انقالب، زلزل��ه ویرانگر خواندند. این 
مسئله باید به صورت جدی مورد توجه همه قرار گیرد و مبارزه 
همه جانبه، هوشمندانه، عالمانه، عاقالنه و با صالبت و مستمر و 

مجاهدانه در دستور کار همه قوا و همه مردم عزیز قرار گیرد.
حجت االسالم حاج علی اکبری در بخش دیگری از خطبه های 
نماز جمعه این هفته تهران اظهار داشت: در تحلیل وضعیت کشور 
و مسیر طی شده در پرتو انقالب اسالمی باید واقع بین باشیم و 
اقدامات گس��ترده و با عظمت و پر افتخار انقالب اسالمی و نظام 
اسالمی در تحقق عدالت را ببینیم و شاکر باشیم. وی تصریح کرد: 
توجه داشته باشید که چیزی به نام فساد سیستمی در جمهوری 

اسالمی وجود ندارد، نظام اسالمی فساد ستیز است.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: به لطف امیرالمومنین)ع( 
فس��اد فراگیر و عمومی در بین همه مردم و فعاالن اقتصادی و 

مس��ئوالن وجود ندارد، بلکه اکثریت جامعه و مس��ئوالن ما به 
خاطر ایمان و تعلق خاطر و تعهد خود افرادی پاکدست و مومن 
هس��تند و از وجود فس��ادها رنج می برند و دل زده هستند. به 
تعبی��ر رهبر انقالب در هر رودخان��ه پاک و تمیزی هم، ممکن 
است چند جریان آلوده از این سو و آن سو وارد شود. وی تاکید 
کرد: باید ساختارهای نظارتی در همه قوا و در همه دستگاهها به 
صورت بسیار قوی تعبیه شود و از ورود و نفوذ مرفهان بی درد و 

ویژه خواران انحصارطلب در دستگاه ها جلوگیری بعمل بیاید.
ام��ام جمعه موق��ت تهران تاکی��د کرد: اگ��ر بخواهیم جلوی 
امضاه��ای طالیی که تولید فس��اد می کند گرفته ش��ود، باید 
هوشمندسازی جدی گرفته ش��ود، این امر خواسته و مطالبه 
جدی مقام معظم رهبری از دس��تگاه های مرتبط است که در 

قانون نیز تاکید شده است.
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر لزوم برخورد قاطع، سریع، 
بدون تبعی��ض، عادالنه، موثر و بازدارن��ده نهادهای امنیتی و 
قضایی با مفس��دان اقتصادی اظهار داشت: مردم عزیز ما باید 
به این اطمینان برس��ند که با مفس��دان در هر سطحی بدون 
اغم��اض برخورد می ش��ود و تی��غ عدالت عل��وی آنها را ادب 
خواهد کرد. حجت االس��الم حاج علی اکبری اظهار داش��ت: 
از اف��کار عمومی که مطالبه گر مبارزه با فس��اد هس��تند باید 
اس��تقبال شود و باید از س��طحی نگری، شعارزدگی و اقدامات 
غیر ضروری در امر مبارزه با فساد به شدت پرهیز کرد. مبارزه 
با فس��اد به ویژه فساد اقتصادی باید به صورت جدی و فراگیر 

در دستور کار همه قوای کشور قرار داشته باشد.
حاج��ی علی اکبری در ادامه با اش��اره ب��ه تحریم محمدجواد 
ظریف توسط آمریکا گفت: مسئوالن آمریکایی رفتاری سبک 
و خن��ده آور در تحریم وزیر امور خارجه داش��تند، البته برای 
آقای ظریف و ودس��تگاه وزارت خارجه باعث افتخار است که 
آمریکایی ه��ا آن ها را تحریم کنند اما این روش نش��ان دهنده 
سقوط و افول بیش از حد هیئت حاکمه آمریکاست.  مهر

مقاومتفعالوجنگاقتصادی
ادامه از صفحه اول

 نکت��ه قابل توجه آن اس��ت که آمری��کا همواره روی 
اشتباه محاسباتی برخی اعضا در داخل کشور در باب 
رفتارهای آمریکا حس��اب باز ک��رده و با ایجاد فضای 
رعب و وحش��ت به دنبال س��وق دادن آنها به پذیرش 
مذاکره تحمیلی اس��ت. ترویج ای��ن جمله که تحریم 
ظری��ف آخری��ن فرصت ب��رای ایران جه��ت پذیرش 
مذاکره اس��ت، محور این رفتار را تش��کیل می دهد تا 
مس��ئوالن و جامعه نخبگان و جریان های رس��انه ای 
و سیاسی را گرفتار اش��تباه محاسباتی مذاکره نماید. 
در همی��ن حال در چارچوب جن��گ اقتصادی آمریکا 
می خواهد فضای اقتصادی و بازار کسب و کار ایران را 
با تحریم ظریف در فضایی شرطی با تحریم ظریف چه 
می ش��ود؟  قرار دهد تا اقتصاد کشور در حالت سکوت 

مانده و نوعی خود تحریمی اقتصادی رقم زده شود.
ب��ا توجه به آنچه در ب��اب رفتار آمریکایی ها ذکر ش��د 
می توان گفت که تحریم ظریف بیش از آنکه یک رفتار 
تاثیرگذار و مهم سیاسی باشد یک بلف و رفتار تبلیغاتی 
اس��ت که ب��رای فریب اف��کار عمومی و پنهان س��ازی 
شکست های متعدد آمریکا در قبال ایران صورت گرفته 
است. این رفتار همچنین نشان می دهد که آمریکا دیگر 
صالحیت میزبانی مقر س��ازمان ملل را ندارد و کشورها 

باید برای پایان دادن به این میزبانی اقدام نمایند.

سرمقاله

حاج علی اکبری در نماز جمعه تهران:
نگذاریم مرفهان بی درد به دستگاه ها نفوذ کنند

هر چند رهبر معظم انقالب در دولت های مختلف 
نس��بت به مس��ائل اقتصادی با مخاطب قرار دادن 
رؤس��ای دولت و نی��ز وزرا، تذکرات��ی داده اند، اما 
رونمایی دستور جدید ایشان توسط حسن روحانی 

نشان از اهمیت مضاعف آن دارد.
حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید هفته گذشته 
در جلسه هیات وزیران از دستور رهبرمعظم انقالب 
برای تالش بیشتر در زمینه حل مشکالت اقتصادی 
خبر داد. رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود در 
این نشست، پس از تشریح اقدامات دولت در زمینه 
تنظیم بازار گفت: رهبر معّظم انقالب دستور دادند 
که در خصوص تنظیم بازار تالش مجدانه ای صورت 
بگیرد که قطعاً این کار نیز انجام خواهد شد تا شاهد 

رفاه بیشتر مردم باشیم.
هر چند رهبر انقالب اسالمی در دولت های مختلف 
نس��بت به مس��ائل اقتصادی با مخاطب روس��ای 
دولت و وزرا تذکراتی داده اند اما رونمایی دس��تور 
جدید ایش��ان توسط حسن روحانی نشان می دهد 
این خطابه اهمیتی واال داش��ته اس��ت. قدر مسلم 
دس��تورات، اش��ارات و تذکرات با محوریت تنظیم 
ب��ازار در دولت یازده��م و دوازدهم توس��ط مقام 
معظم رهبری وظیفه دولت را نس��بت به رسیدگی 

و رفع این اشکال و نقصان افزایش می دهد.
دستورات و توصیه های رهبر انقالب پدیده جدیدی 
در تاریخ انقالب اس��المی نبوده اس��ت. ایشان در 
مواردی که احساس ضعف در عملکرد مجموعه ای 
کنند ب��ا تذکر محرمان��ه و یا س��خنرانی عمومی 
مناس��ب با ش��رایط، موضوع را به گوش مسئوالن 
می رس��انند. ام��ا در مورد اخیر ک��ه از  نوظهوری 
خاصی حکایت دارد ایش��ان دقیق��ا وضعیت عدم 
نظارت صحی��ح در بازار که ام��روز یکی از عوامل 

محنت را برای مردم بوجود آورده گوشزد کردند.
مق��ام معظم رهبری مکرراً حوزه اقتصاد و تاکیدات 

ویژه در این دایره را در مقابل چش��مان دولتمردان 
قرار داده اند.  ب��رای درک بهتر این موضوع رجعت 
تاریخی ب��ه بیانات حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در 
دولت های یازدهم و دوازدهم ابراز می دارد که دقیقا 
ش��رایط فعلی ع��دم نظارت صحیح در ب��ازار از بی 
توجهی به توصیه های رهبر انقالب نشات می گیرد.

پ��س از روی کار آمدن دولت یازده��م و در اولین 
دیدار معظم له با هیات وزیران جدید، رهبر انقالب 
به نکاتی اش��اره می کنند که نش��ان دهنده دغدغه 
اصلی ایش��ان در تنظی��م بازار و دوری جس��تن از 
ضربات التهابات بازار برای اقتصاد اس��ت. در همان 
ابتدای این دیدار که در شش��م شهریور 92 برگزار 
ش��د، رهبر انقالب خطاب به وزرای دولت روحانی 
می فرمایند: »اقتصاد و علم را در اولویت قرار دهید 
و با مهار تورم، تأمین نیازهای اساس��ی مردم، رونق 
تولید و ایجاد تحرک و آرامش در عرصه ی اقتصادی، 

امید مردم به آینده را استمرار و افزایش دهید.«
رهب��ر انقالب  در بخش دیگ��ری از این دیدار که 
می توان آن را منشور توصیه های رهبری به دولت 
یازدهم خواند، عبور سریع فرصت خدمت به مردم 
را به دولت جدید گوش��زد کردن��د و افزودند: »به 
همه ی دولت های قبلی نیز گفتم که فرصت 4 یا 8 
سال مسئولیت، به سرعت می گذرد، اما همین مدت 
محدود، شامل فرصت های بی پایان برای خدمت به 
ملت است که نباید هیچ کدام را از دست داد. فساد 
همچون موریانه اس��ت، با قاطعیت و تدبیر جلوی 
رخنه ی »فس��اد، پارتی بازی، رش��وه و اسراف« را 

بگیرید تا اصوالً نیازی به ورود دستگاهای نظارتی 
به حیطه ی مدیریتی ش��ما پیش نیاید.با توجه به 
این زیرس��اخت ها باید ایجاد ثبات و آرامش ذهنی 
در م��ردم و ب��ازار، کاهش تورم، تأمی��ن نیازهای 
اساس��ی مردم و تحرک بخشیدن به تولید ملی در 

دستور کار فوری دولت قرار گیرد.«
اما حضرت آیت اهلل خامنه ای تنها قریب به ش��ش 
ماه پس از تاکیدات اولیه به دولت تدبیر و امید در 
جمع صدها نفر از مسئوالن دستگاه های مختلف، 
فع��االن اقتصادی و مدیران مراکز »علمی، رس��انه 
ای، نظارتی« تأکید کردند: »عزم جدی مسئوالن«، 
»تبدیل سیاس��تها به برنامه های زمان بندی شده 
اجرای��ی«، »نظ��ارت دقیق«، »رف��ع موانع حضور 
فع��االن و مردم در عرصه اقتص��ادی« و »گفتمان 
س��ازی«، این امکان را فراه��م می کند که ثمرات 
ش��یرین و ملموس این الگوی بوم��ی و علمی، در 

مدت مناسب در زندگی مردم جلوه گر شود.
رهبر معظم انقالب در 1۶ تیرماه 1۳9۳ نیز مجددا 
فرمودند که رئیس جمهور محترم )حجت االس��الم 
حس��ن روحانی( و برخی مسئوالن، کم و بیش در 
خصوص حمایت از سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
س��خن گفته اند، اما نیاز اصلی، عمل است و نباید 
این گونه باش��د که در س��خن از اقتصاد مقاومتی 
حمایت کنیم، اما در عمل، حرکت ما ُکند باش��د.

مبن��ای اقتصاد مقاومتی تکیه ب��ر تولید داخلی و 
استحکام بنیه ی درونی اقتصاد است.

ایش��ان دوم تیرماه 94 در دیدار با مسئوالن نظام 

با یادآوری هش��دارهای مکرر خود در س��ال های 
گذشته درخصوص لزوم استحکام بخشی کشور در 
مقابل خیز اقتصادی قدرت ها خاطرنش��ان کردند: 
در ای��ن س��ال ها مس��ئوالن در حد و ت��وان خود 
تالش های خوبی را انجام دادند اما موضوع اقتصاد 
مقاومتی باید با اس��تفاده از همه ی توان و ظرفیت 

کشور پیگیری و محقق شود.
ام��ا رهبر انقالب تنها چند م��اه پس از این بیانات 
خ��ود در دی��دار با اعض��ای هیات دول��ت به نکته 
مهم��ی اش��اره می فرمایند که دقیق��ا ً، عدم توجه 
ب��ه آن موجبات ایجاد مش��کالت عدی��ده ای برای 
دولت و کش��ور ش��د. ایش��ان با اش��اره به موضوع 
رک��ود و گ��زارش رئیس جمه��ور مبنی بر رش��د 
مثب��ِت ۳درص��دی اقتص��ادی، گفتند: این رش��د 
نشان دهنده ی یک جابجایی مختصر در رکود است 
اما اگر به طور جدی با رکود مبارزه نش��ود، رش��د 
فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار 

دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد.
با مداقه در س��یر بیانات رهب��ر انقالب می توان به 
نتیجه رس��ید که شاید این اولین به سمع رساندن 
ی��ک اصل اقتصادی در مهار ت��ورم و جلوگیری از 
افزایش قیمت به دولت حسن روحانی بود. هرچند 
رهب��ر انقالب تا پیش از این دی��دار مرتبا مواردی 
را ب��ه عنوان راهبرد گوش��زد می کردند اما در این 
دیدار ایش��ان یک اشتباه اس��تراتژیک اقتصادی را 

پیش بینی می کنند.
پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR با بررسی 
بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره دولت های 
هفت��م تا یازدهم، نقاط ق��وت وضعف این دولت ها 
را براساس تصریحات رهبر انقالب استخراج کرده 
اس��ت. در این مطلب »نقاط ضعف« دولت یازدهم 

آورده شده است.
این داس��تان روند رو به صع��ود خود را دنبال کرد 

تا جایی که باالخره رئیس جمهور خود س��خن به 
می��ان آورد و از دس��تور رهبر انقالب  در خصوص 
تنظیم بازار گفت. اما تمام ماجرا به اینجا بس��نده 
نمی کرد.ب��ا گ��ذر از دولت یازده��م و آغاز مجدد 
ریاست جمهوری حسن روحانی در دوره دوازدهم، 
م��وج جدی��دی از صعود ن��رخ کاال در کش��ور به 
بهانه ه��ای مختلف راه افتاد. دولت هر روز بهانه ای 
تازه را برای گره زدن این مشکل به تحریمها ادامه 
داد ت��ا اینکه نبود وزارت بازرگان��ی را علت اصلی 
نبود نظارت در بازار دانست. مساله ای که بسیاری 

از کارشناسان مخالف آن نظر داده اند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار با اعضای هیات 
دول��ت در کابینه دوازدهم یکب��ار دیگر خطر عدم 
نظ��ارت بر بازار را با ادبیات��ی دیگر بیان فرمودند و 
»اقتصاد« را اولویت واقعی کشور خواندند و بر تالش 
بی وقفه  مسئوالن برای حل مشکالت معیشتی مردم 

از جمله بیکاری جوانان، تاکید فرمودند.
اما رهبر انقالب در دوم خرداد سال گذشته در دیدار 
با مس��ئوالن نظام  مس��ئله ی اول کشور را مسئله ی 
اقتصادی خواندند و افزودند: فعالیت های دولت باید با 
گسترش خدمات ادامه پیدا کند اما با همه ی تالش ها 
وضع اقتصادی کشور تعریفی ندارد و بسیاری از مردم 

در فشار شدید گرانی و مشکالت هستند.
عدم رضایت رهبری و مردم بازهم مسیر بی خیالی 
را در پاستور طی کرد تا اینکه باالخره رهبر انقالب 
طی یک دستوری خواستار تالش مجدانه از دولت 
ب��رای نظارت ب��ر بازار ش��دند. جدی��ت، عملکرد 
فعاالنه، سرس��ختانه، مصران��ه و مؤکدانه تعاریفی 
اس��ت که میتوان از واژه »مجدانه« که در دستور 
رهبر انقالب خطاب به رئیس دولت دوازدهم آمده 
برداش��ت کرد که کابینه اهتم��ام عمیق و ویژه ای 
بکار گیرد تا بلکه بتواند در همین زمینه که همانا 

اداره عادالنه بازار است را دنبال کند.  فارس

 اهمیت دستور اخیر رهبر انقالب
 به دولت در چیست؟

چه نتایج قابل قبولی؟
روحانی:ممکن است در هفته های آینده به نتیجه قابل قبول دست پیدا کنیم


